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Curriculum Vitae  
 

  

 

Проф. др Бранислав БОШКОВИЋ  
Председник ДИЖС 

 

 
Бранислав Бошковић је рођен 1957. године у Осјечанима код Добоја. Основну школу и гимназију је 

завршио у Добоју. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Саобраћајном факултету Универзитета 

у Београду, где је запослен од 1985. године и данас ради као редовни професор. 

 

По завршеним студијама, у периоду 1981-1984, радио у Заводима „Црвена застава“ у Крагујевцу, у 

предузећу „Застава транспорт“ као технолог и шеф смене у Сектору за железнички саобраћај и у 

железничкој станици Крагујевац и положио стручни испит на Југословенским железницама (ЈЖ) за 

дипломираног саобраћајног инжењера. У периоду 2001-2005 био је помоћник министра за железнице 

и интермодални транспорт у Министарству надлежном за транспорт Републике Србије, а периоду 

2008-2013 директор Сектора за регулисање тржишта железничких услуга у Дирекцији за железнице.  

 
Био је члан: Комитета за железнице у Економској комисији Уједињених нација за Европу (UNECE), 

Управног одбора међувладине организације OTIF, делегације Републике Србије (РС) у Унапређеном 

сталном дијалогу са ЕУ;  шеф државног тима Србије на преговорима на усаглашавању више 

споразума о граничном поступку у железничком саобраћају и споразума о међународном 

комбинованом транспорту робе са суседним државама, члан Комисије за интегрисано управљање 

границама Владе Србије. Учествовао је више пута у тимовима за реструктурирање српских и 

црногорских железница и био саветник за реструктурирање ген. директора Жељезница Републике 

Српске. Учествовао у изради свих железничких закона у Србији (Закона о железници,  Закона о 

безбедности, Закона о интероперабилности железнице, Закона о уговорима о превозу у железничком 

саобраћају и Закона о жичарама за превоз лица) од 2001. до 2020 било као члан или шеф радних 

група. Члан Републичке комисије за доделу лиценци за предузећа у области пројектовања и 

извођења радова у области транспортне инфраструктуре од 2007. до 2012. године. Члан је Ревизионе 

комисије РС за пројекте из области транспортне инфраструктуре и известилац за пројекте из области 

технологије, капацитета и токова железничког саобраћаја, технологије интермодалног транспорта и 

студије подобности из наведених области од 2007. до данас.     

 

Уже области научног и стручног бављења и интересовања су му стратегија развоја железничког 

сектора, технологија транспорта робе, реструктурирање железнице, регулисање железничког 

тржишта, систем безбедности железнице, обавеза јавног превоза. У последњих 20 година се бави 

највише системским проблемима железнице. 

  

На Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, на основним студијама држи наставу на 

предметима Технологија транспорта робе и Транспорт робе железницом, на мастер студијама 

Регулаторни систем железничког транспорта и Одабрана поглавља из транспорта робе, а на 

докторским студијама Регулисање железничког тржишта и Управљање транспортним коридорима. 

Гостујући је професор на Универзитету Источно Сарајево – Саобраћајни факултет у Добоју од 2008. 
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године где на основим и мастер студијама држи предавања из следећих предмета: Ескплоатација 

жељезничких кола, Регулатива у жељезничком саобраћају, Технологија и организација транспорта 

робе и  Одабраних поглавља из транспорта робе.  Био је ментор преко 60 дипломских и мастер 

радова, као и докторских дисертација. Аутор је две књиге, Регулаторни систем железничког 

транспорта и Европски концепт безбедности железнице, и преко 200 публикованих радова. Стални 

члан Програмског одбора међународних научно-стручних конференција из области железнице и 

транспорта RAILCON (Ниш) и „Нови хоризонти“ у Добоју. 

 

У свом досадашњем раду учествовао је или руководио израдом преко 90 студија, научних и 

комерцијалних пројеката. У последњих 15 година највише учествује у међународим пројектима које 

финансира ЕУ као техничку помоћ надлежним министарствима за транспорт и железничким 

предузећима из области реструктурирања, обавезе јавног превоза, одређивања наканада за 

коришћење железничке инфраструктуре, увођења интелигентних транспортних система на 

железницу, мастер планова, израде законских и подзаконских аката, увођењу система за управљање 

безбедношћу за менаџере жељезничке инфраструктуре и железничка предузећа и др.  

 

Био на одслужењу војног рока у бившој ЈНА и учесник радне акције ''Козара 1977'' у студентској 

бригади. Живи и ради у Београду. Ожењен. Има четворо деце: Вишњу, Вука, Ђурђу и Дуњу. 

 

 
 

 


